
Gunilla Holmberg

VD

Hållbarhet i praktiken !



Vad tänker Du?



Dagens program

• Hässleholm Miljö AB

• Hållbarhet i praktiken; 

Nytt fyrfackssystem 

• Ett hållbart samhälle



Faktaruta 

• Kommunalt bolag som grundades 2009 genom en 

fusion mellan Hässleholms Renhållare och 

Hässleholms Fjärrvärme

• Två affärsområde

– Produktion (avfalls- och fjärrvärmeproduktion)

– Support (service och underhåll av anläggningarna) 

• Omsättning: 270 miljoner kronor

• Cirka 70 anställda, hälften i Vankiva och hälften på 

fjärrvärmeverket i Hässleholm  

• Vankivaanläggningen etablerad 1979

• Fjärrvärmeverk i Hässleholm och Tyringe 



Vision

Hässleholm Miljö vill vara en…

”Motor och initiativtagare för 
Hässleholm och närregionens 
hållbara utveckling inom energi och 
miljöområde” 

De grundläggande 

värderingarna är 

• Ansvar

• Engagemang 

• Kunskap 

… för en hållbar framtid



Verksamhetsidé

Erbjuda medborgare och företagskunder ett brett utbud av produkter och tjänster 

inom energi- och miljöområdet som bidrar till att göra Hässleholm till en attraktiv och 

hållbar kommun att leva och verka i. 

Tillsammans gör vi stor skillnad i vardagen! 



Återvinningstrappan



Hur stort är ditt 
avtryck?

• 13/8 2015 inträffade ”Overshoot day”. På åtta månader 

hade vi förbrukat årsproduktionen av ekologiska 

resurser för 2015. 

• Sverige ligger på tionde plats när det gäller det 

ekologiska fotavtrycket i världen. Skulle alla leva som vi 

gör hade det behövts 3,7 jordklot. 

• Vi måste 

• Minska vår konsumtion

• Minimera mängden avfall

• Återanvända och återvinna

• Genom att källsortera och återvinna kan användbara 

råvaror och energi utvinnas ut vårt avfall och på så sätt 

sparar vi på jordens resurser. 



Avfallsplan vs 

Resursoptimeringsplan

Våga tänka annorlunda!

Vanligtvis är en resursoptimeringsplan 

ett tungt dokument med många sidor.

Så här ser vår ut 



Verksamhets-
område Avfall

• Hässleholm Miljö vill aktivt driva utvecklingen 

inom avfallshantering 

• Vi tar hand om avfall på ett effektivt och 

miljömässigt sätt 

• Hässleholms Kretsloppscenter (HKC)

• Återvinningscentraler (ÅVC 6 st) 

– Vankiva

– Vinslöv

– Tyringe

– Sösdala

– Hästveda

– Bjärnum

• Hushållsinsamling (Reno Norden/NÅS)



Behandling 
av avfall

• En ledande kretsloppsanläggning med 

förmåga att hantera en stor mängd avfall 

• Varje år hanteras drygt 200 000 ton olika 

typer av avfall i Vankiva. 

– Park- och trädgårdsavfall 

– Träavfall

– Brännbart avfall

– Förorenade jordar

– Oljeförorenat vatten/slam

• Lakvatten renas i det interna reningsverket. 

Efter rening leds vattnet till ett närliggande 

vattendrag 



Hässleholms Kretsloppscenter HKC

ÅVC

Gamla deponin

BränsleberedningFA-deponi

IFA-deponi

Produktion Biobränsle

Behandling /mottagning oljeslam

Behandling oljeförorenat vatten

Behandling /mottagning av  förorenade  jordar



Södra dammen

10 000 m3

Norra dammen

20 000 m3

Luftnings- och sedimenteringsdamm

5 000 m3

Damm för behandlat vatten

10 000 m3

SBR-anläggning med fällning

Hantering av lakvatten



Källsortering i Hässleholm idag



BAKGRUND
Den 23 september 2013 beslutade Kommunfullmäktige om att anta en ny 

renhållningsordning. Renhållningsordningen innefattar en resursoptimeringsplan och 

renhållningsföreskrifter. 

Hässleholm Miljö ABs styrelse har, utifrån resursoptimeringsplanen, beslutat att: 

• fortsätta utredningsarbetet med insamling av hushållsavfall i fyrfackskärl 

(§49.3, 16 dec 2013) 

• satsa på egen regi för hämtning av avfall från flerfamiljshus och verksamheter 

genom vidare utredningar (§ 3.7, 21 feb 2014) 

• ta fram underlag för upphandling av insamlingen från villahushåll på entreprenad 

(§ 3.8, 21 feb 2014) 

• insamling av hushållsavfall från villa/ hushåll ska ske med fyrfackskärl på 

entreprenad (§ 57, 16 dec 2014) 

• införa insamling av hushållsavfall från flerfamiljshus och verksamheter i egen 

regi eller genom samarbete (§ 57, 16 dec 2014)

Kommunfullmäktige har, utifrån detta, beslutat om: 

• investering för införande av nytt system för insamling av hushållsavfall                

( § 101, 31 aug 2015) 



Jämförelse - Miljö

Dagens 

system

4-facks-

system

Kommentar

Antal besök av sopbil vid 

villor, st/år 

700 000 600 000 Minskar transporter 

med 15 %

Förbrukning av sopsäckar, 

st/år 

ca 85 000 0 Minskar hushållens 

transporter till ÅVCer

Inköp av nya kärl, st 32 000 32 000

Matavfall till rötning, ton/år 4 000 >4 000 Ökar

utsorteringsgrad

Förpackn./tidn. till återvinning, 

ton/år 

3 300 5 300 Ökning med 60 %

Avfall till förbränning, ton/år 5 400 3 400 Minskar – Bättre för 

miljön och ekonomin

El-avfall Förbättrad insamling med påhängsbox vid 4-fack

Källa: Miljö-och ekonomisk värdering, Miljö & avfallsbyrån, dec 2013



Miljö

• Dagsläget: tre hämtningar vid varje 

hushåll. 4-fack: två hämtningar vid varje 

hushåll.

• Dagsläget: tre olika hämtningsintervall. 

4-fack: ett hämtningsintervall.

• Gemensamt abonnemang med en eller 

flera grannar.



Ekonomi

• Entreprenaden går ut i höst.

• Befintliga kärl gamla och slitna.

• Utökat/ förenklat serviceutbud: matfett, 

batterier, små ljuskällor, mindre elavfall, 

matavfallspåsar.

• Beräknad taxeökning på 400-600 kr 

(baserad på taxa 1) uteblev. Istället 

sänkning av taxan för över 50 %.



Renhållningstaxan för en- och tvåbostadshus i Hässleholms kommun skall bestå av 

en enhetlig taxa på 2375 kr/ år. Det betyder att de gamla abonnemangen försvinner 

och följande kostnadsförändringar sker. 

• Nuvarande normaltaxa, taxa 1, 7785 abonnenter, sänks med 45 kr/år. 

• Nuvarande taxa 2, 1269 abonnenter, höjs med 60 kr/år 

• Nuvarande taxa 3, 369 abonnenter, sänks med 740 kr/år 

• Nuvarande taxa 4, 326 abonnenter, höjs med 400 kr/år 

• Nuvarande taxa 5, 171 abonnenter, höjs med 510 kr/år 

• Nuvarande taxa 6, 2802 abonnenter, höjs med 320 kr/år 

• Nuvarande taxa 9B, 999 abonnenter, höjs med 850 kr/år 

• Nuvarande taxa 11, 845 abonnenter, höjs med 1080 kr/år 

Kostnad på 6,51 kr/dag för en-och tvåbostadshus. 

En- och tvåbostadshus 
(helårsabonnemang)





• Grundavgift, rörlig avgift och eventuella tilläggstjänster 

tydligt uppdelade. 

• Miljö- och arbetsmässigt styrt vad gäller val av 

kärlstorlek och val av intervall.

• Möjliggjort för stora fyrfackskärl, 660 liter, för mindre 

flerfamiljshus och verksamheter. 

• Utökat servicen med hämtning av matfett och batterier, 

ljuskällor och mindre elavfall. 

• Miljöstyrande avgifter: 40 % högre på deponi, 10 % på 

brännbart, 5 % på matavfall och 0 % på förpackningar. 

Avgifter för flerfamiljshus



Tjänsteutbud

Nuvarande utbud Nytt tjänsteutbud 2016

Brännbart Bestämda 

hämtningsintervall

Miljöstyrning

Matavfall Bestämda 

hämtningsintervall.

Kompostpåsar ingår inte.

Kompostpåsar ingå.

Förpackningar och 

tidningar

Bestämda 

hämtningsintervall

Miljöstyrning

Lampor, batterier Hämtas inte Insamling i samband med hämtning 

av sopkärl.

Ingår i grundabonnemanget.

Deponi Bestämda 

hämtningsintervall

Miljöstyrning

Grovavfall, stort elavfall Hyresgäst kan buda. Ingår i grundabonnemanget upp till 

fyra gånger per år.

FA, små elavfall Hämtas inte Budning.

Ingår i grundabonnemanget.



Återvinningsstrappan



Hur stort är ditt 
avtryck?

• 13/8 2015 inträffade ”Overshoot day”. På åtta månader 

hade vi förbrukat årsproduktionen av ekologiska 

resurser för 2015. 

• Sverige ligger på tionde plats när det gäller det 

ekologiska fotavtrycket i världen. Skulle alla leva som vi 

gör hade det behövts 3,7 jordklot. 

• Vi måste 

• Minska vår konsumtion

• Minimera mängden avfall

• Återanvända och återvinna

• Genom att källsortera och återvinna kan användbara 

råvaror och energi utvinnas ut vårt avfall och på så sätt 

sparar vi på jordens resurser. 



Vision

Hässleholm Miljö vill vara en…

”Motor och initiativtagare för 
Hässleholm och närregionens 
hållbara utveckling inom energi och 
miljöområde” 

De grundläggande 

värderingarna är 

• Ansvar

• Engagemang 

• Kunskap 

… för en hållbar framtid



4-facksbilar



Källsortering i Hässleholm 2016



Källsortering i Hässleholm 2016



Källsortering på förskolor och skolor



Verksamhets-
område
Fjärrvärme

Hässleholm

• 135 km ledningsnät

• Flis 120 GWh

• Avfall 50 000 t per år

Tyringe 

• 13,5 km ledningsnät

• Flis 25 GWh

Cirka 2 500 kunder, villor, flerfamiljshus, 

industrier och kommersiella fastigheter. 



Hur 
produceras 
fjärrvärme? 

• Produceras i något av våra 

fjärrvärmeverk och pumpas ut i 

nätet. Vattnet är mellan 75-90 grader 

när det lämnar värmeverket.

• När vattnet når din fastighet tar 

värmeväxlaren i huset tillvara på 

värmen för att värma element och 

vatten. 

• Det avkylda fjärrvärmevattnet leds 

sedan tillbaka till värmverket där det 

värms upp och pumpas ut igen. 



Verksamhets-
område
Fjärrvärme

• Grundas på långsiktiga ekonomiska 

bedömningar och planeras utifrån de 

positiva miljöeffekter den kan bidra med 

• Så långt som möjligt baseras produktionen 

på lokala energislag och spillenergikällor

• Vi strävar efter tillförlitliga värmeleveranser, 

en hög servicenivå och konkurrenskraftiga 

priser



Hur produceras fjärrvärme?



Framtidens sophämtning? 

http://www.mentornewsroom.se/nyheter/dronare-hittar-soprobotens-tunnor/







Be the change you want

to see in the world
-Mahatma Gandhi





Tack för din uppmärksamhet

Gunilla Holmberg, VD

0709-81 82 62, gunilla.holmberg@hassleholm.se



Ekonomisk jämförelse

Dagens system 4-facks-system

Kapital Att byta ut befintliga behållare

ger en investering på ca 19

Mkr och en årlig kostnad på

2,7 Mkr/år

Investering på 45 Mkr som

leder till en årlig kostnad på 6

Mkr

Insamling Dagens 12 Mkr blir 16 Mkr

vid ny upphandling

17 Mkr vid upphandling

Behandling* 7,6 Mkr 6 Mkr

Taxa - Kostnadsökning 400 kr/år 600 kr/år

*Mindre brännbart och deponi. Inte mer inkomst från förpackningar även om det 

sorteras bättre

Källa: Miljö och ekonomisk värdering, Miljö & avfallsbyrån, dec 2013



Resultat efter finansiella poster 

Insamling 2011 korrigerat för engångseffekter, redovisat resultat – 13 391.



Soliditet över tiden
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Projekt ”minimera blöjavfall inom omsorgen” 



Framgångsfaktorer

Insikt om miljöpåverkan

All personal fick utbildning i utprovning 

av inkontinenshjälpmedel  

Skapa förtroende i teamet 

Individuella inkontinenskort för varje 

vårdtagare

Nästa steg….

Kommer arbeta med fler projekt kring 

avfallsminimering 



Behandlad mängd avfall HKC

69,4 69,9

104,1

253,2

205,7

176,6

136,2

192,3

250,3

205,5

239,6

206,3

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

k
to

n



Investeringar i fjärrvärmen 
2016

• Fjärrvärmeutbyggnad till Sjörröd, 20 miljoner kronor 

• Sammankoppling av fjärrvärmesystemen i Hässleholm 

och Tyringe, 36 miljoner kronor

• Uppförande av ackumulatortank i Hässleholm, 44 miljoner 

kronor



Fjärrvärme till Sjörröd 

ca 200 villor
Intresseundersökning

• Utskick 2014

• 100 hushåll

• 57% svarade

Positiva
28%

Ev. 
positiva

19%

Ev 
framtida 
intresse

14%

Ej 
intresse

39%



Sammankoppling av fjärrvärme-
systemen i Hässleholm och Tyringe 



Sammankoppling av fjärrvärme-
systemen i Hässleholm och Tyringe 

Genom sammankoppling av fjärrvärmesystemen kan den effektivaste 

produktionsanläggningen nyttjas för värmeproduktion både i Tyringe och i 

Hässleholm.

Besparingar sker främst genom:

• Utnyttjande av avfallsvärme i Tyringe sommartid

• Effektivare värmeproduktion från bio-bränsle i Hässleholm

• Minskade kostnader för underhåll av anläggningen i Tyringe

Möjlig fjärrvärmeutbyggnad i Finja



Uppförande av ackumulator-
tank i Hässleholm

Besparingar sker främst genom:

• Produktionsanläggningar utnyttjas 

effektivare

• Överskottsvärme från 

avfallsförbränning kan nyttjas vår 

och höst

• Minskad drifttid för bio-pannor 

(höst och vår)

• Ökad leveranssäkerhet



Ackumulator i Lidköping, stadens 
tredje högsta byggnad. 
http://nlt.se/nyheter/lidkoping/1.4152128-
tredje-hogsta-byggnaden

Ackumulator i Östersund, 
restaurang på toppen. 
http://www.jamtkraft.se/arctura/om-
arctura/

http://nlt.se/nyheter/lidkoping/1.4152128-tredje-hogsta-byggnaden?articleRenderMode=image&image=bigTop
http://nlt.se/nyheter/lidkoping/1.4152128-tredje-hogsta-byggnaden?articleRenderMode=image&image=bigTop

